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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente 
ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 
 
PERGUNTA 01: Verifiquei que vocês informaram no edital que a carga horária dos operadores são de 40h 
semanais. Porém, o correto previsto em lei é de 36h semanais. Podem verificar? 
RESPOSTA 01: Edital Retificado, conforme publicação no site do Sistema FIEP. 
 
PERGUNTA 02: Gostaria de ter esclarecimentos sobre as tarifas de ligações ativas que serão geradas. A 
Contratada poderá emitir uma Nota Fiscal ou de Débito para a Contratante, mediante apresentação da 
fatura de telefonia ativa (ligações saíntes/Ativas) para pagamento por minuto falado mensalmente? Sendo 
que este custo deve ser repassado ao contratante que utilizou da estrutura de telefonia ativa da 
contratada. 
Podemos inserir na proposta comercial a tabela de valor por minuto para formalizar? 
RESPOSTA 02: Conforme Retificação do edital no item 2.3 do Anexo I, a Contratada deverá encaminhar a 
fatura referente ao mês da prestação de serviços, onde tais valores serão reembolsados pela Contratante, 
limitados ao valor previsto em Edital. Com isto, não é necessário a apresentação de valores por minuto na 
proposta comercial, visto que será analisado o preço total da prestação de serviços. 
 
PERGUNTA 03: Gostaríamos de questionar o fato do julgamento do vencedor do processo ser “Menor 
Preço por Lote”.  
Pois, gostaríamos de poder negociar valores durante o processo, caso algum outro fornecedor ofereça 
menor valor global. 
É possível avaliar o caso para que possamos dar lances no processo? 
RESPOSTA 03: Não é possível, pois o referido edital trata-se da modalidade Convite a qual não possui 
fase de lances. 
 
PERGUNTA 04: No contrato tem um item que nos chamou a atenção em relação ao fluxo financeiro: 
"CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
Pelos serviços prestados, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE a importância total de R$ 
_______________, com vencimento para 28 (vinte e oito) dias corridos, a contar da data de entrega final 
dos serviços prestados. O pagamento se dará conforme abaixo:" 
Pela leitura, receberemos somente o valor total após o início da operação ou após a prestação completa? 
O normal é receber um faturamento mensal, até pelos investimentos que serão realizados. 
RESPOSTA 04: O Pagamento ocorrerá mensalmente, conforme a prestação dos serviços. A referida 
cláusula apenas menciona a totalidade da contratação do serviço. 
 
 
PERGUNTA 05: No Anexo I - 20.3 Os relatórios e penalidades serão avaliados pelo responsável técnico 
da CONTRATADA que poderá julgar e analisar se haverá aplicação da penalidade de acordo com o 
desempenho apresentado pela CONTRATANTE. 
RESPOSTA 05: Edital Retificado, conforme publicação no site do Sistema FIEP. 

 
Curitiba, 14 de setembro de 2018. 
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